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1. �ില്ലോതല     �ി  .  എസ്  .  റ്റി     ടെHസിലിജറ്റഷന്     കമ്മിറ്റി ആഗസ്റ്റ്   2021  

       2021  ആഗസ്റ്റ് മോസടെM �ില്ലോതല �ി.എസ്.�ി ടെHസിലിജറ്റഷന് കമ്മിറ്റിജയോഗം ആഗസ്റ്റ്
11ാോം തീയതി ബുധനോഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക്  3..00  മണിക്ക്  ഗൂഗിള് മീറ്റ്  വഴി  ന�ത്തുകയുണ്ടോയി .  �ില്ലോതല
ജ�ോയിന്റ്  കമ്മീഷണറുടെ� അധ്യക്ഷതയില്  ന�ന്ന ജയോഗMില് പടെaടുM വ്യോപോരി
പ്രതിനിധികജdയും   വകുപ്പ്  പ്രതിനിധികജdയും  ജ�ോയിന്റ്  കമ്മീഷണര് സ്വോഗതം  ടെചയ്തു .
സംസ്ഥോന നികുതിവകുപ്പിടെന്റ പ്രജത്യക ക്ഷണപ്രകോരം ശ്രീമതി .  ജഗോമതി  ,  ജനോര്M് സൗM്
ടെjപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്,സി.�ി.എസ്.റ്റി.,  ശ്രീ. സുജരഷ് എസ്  , സൂപ്രണ്ട്, സി.�ി.എസ്.റ്റി., എന്നിവര്
ജയോഗMില് പടെaടുത്തു.   മുന് ജയോഗMിടെന്റ മിനു�്സ്  വോയിക്കുകയും അതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട്
വകുപ്പ് തലMില് എടുM ന�പ�ികള്  വിശദീകരിക്കുകയുമുണ്ടോയി.

പടെaടുM      വകുപ്പ് പ്രതിനിധികള്  
1.  ശ്രീമതി. ജഗോമതി , ജനോര്M് സൗM് ടെjപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്,സി.�ി.എസ്.റ്റി
2. ശ്രീ. ചന്ദ്രജശഖര് ,ടെjപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര് , വര്ക്കസ് ജകോണ്ട്രോക്റ്റ്
3.  ശ്രീ. ബി. മനു. ടെjപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര് ,ടെzഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം
4. ശ്രീ.എസ് സോബു കുമോര് . ടെjപ്പ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര് ,ടെzഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം
5. ശ്രീ. അ�ില് കുമോര്, ജസ്റ്ററ്റ് �ോക്സ് ഓHീസര്,  വര്ക്കസ് ജകോണ്ട്രോക്റ്റ്
6. ശ്രീ. മജനഷ് കുമോ൪. വി.ടെക. അസിസ്റ്റന്റ് ജസ്റ്ററ്റ് �ോക്സ് ഓHീസര്
7. ശ്രീ. സുജരഷ് എസ്  , സൂപ്രണ്ട്, ടെസന്ട്രല് എടെക്സസ്

പടെaടുM     വ്യോപോരി     പ്രതിനിധികള്  
1. ശ്രീ. അ�ിത് കുമോര്
2. ശ്രീ. �ിജ�ോ ജപോള്
3. ശ്രീ. ജരോഹിത് നോയര് 
4. ശ്രീ. ജബോബി ജ�ോസ്
5. ശ്രീ. ടെക. ടെ� ടെസബോസ്റ്റ്യന്
6. ശ്രീ. മജഹഷ് തയ്യൂ൪
7. ശ്രീ. രോമകൃഷ്ണന്.�ി.എസ്                               
8. ശ്രീ. വി�യന് ആചോരി
9. ശ്രീ. വി�യന്.വൈവ



  കഴിഞ്ഞ ജയോഗMില് സ്വീകരിച്ച ന�പ�ികള്  ജ�ോയിന്റ് കമ്മീഷണര്
വ്യക്തമോക്കിടെക്കോടുക്കുകയുണ്ടോയി.  ശ്രീ. അ�ില് കുമോര്, ജസ്റ്ററ്റ് �ോക്സ് ഓHീസര്, ശ്രീ സുജരഷ്  
എസ് , സൂപ്രണ്ട് , CGST, ശ്രീ. മജനഷ് കുമോ൪. വി.ടെക. അസിസ്റ്റന്റ് ജസ്റ്ററ്റ് �ോക്സ് ഓHീസര്,  
എന്നിവര് വിശദീകരിച്ചു . ജയോഗMില് പ്രതിനിധികള് ചര്ച്ച ടെചയ്തതും ഉന്നയിച്ചതുമോയ 
വിഷയങ്ങള് ചുവടെ� ജചര്ക്കുന്നു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ മോസം  നിലവില് വന്ന തോടെഴ പറയുന്ന മോറ്റങ്ങള്  വ്യോപോരികള്ക്ക്  ജവണ്ടി
പ്രതിനിധികള്ക്ക് വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടോയി.  

  Notification 29/202021 dated: 30-07-2021

2021 -ടെല Finance Act -ടെല CGST Act -മോയി ബന്ധടെപ്പട്ട ടെസക്ഷനുകdോയ 
section  110,  111  എന്നിവ  നിലവില്  വരുന്ന തീയതി  01.08.2021  ആയിരിക്കുടെമന്ന്  ഈ
ജനോട്ടിHിജക്കഷനിലൂടെ� notify ടെചയ്യടെപ്പ ട്ടു.

Finance Act Section 110  പ്രകോരം  CGST/SGST Act -ടെല section 151 substitute (power to collect
statistics) ടെചയ്യടെപ്പടുകയുണ്ടോയി.

ഇതനുസരിച്ചു കമ്മീഷണര്ജക്കോ  അജ�ഹം  അധികോരടെപ്പടുത്തുന്ന ഒരു ഉജദ്യോഗസ്ഥജനോ
ഒരു ഉMരവിലൂടെ� ഏടെതോരോജdോടും അയോള് വൈകകോര്യം ടെചയ്യുന്ന ഈ ആക്ടുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട
വിവരങ്ങള് ആവശ്യടെപ്പടുന്ന സമയMിന് മുന്പ് ആവശ്യടെപ്പടുന്ന ജHോറMില് ആവശ്യടെപ്പടുന്ന
രീതിയില് സമര്പ്പിക്കുവോന് നിര്ജ�ശിക്കോവുന്നതോണ്. 

Finance Act Section 111 പ്രകോരം CGST/ SGST Act ടെല  Section 152- ല് രണ്ട് മോറ്റങ്ങള് വരുMി 
1) Subsection (1)  ല് “of any individual part thereof”  എന്നത് ഒഴിവോക്കി.
2) Any proceedings under this Act”  എന്നതിന് ജശഷം  without giving an opportunity of being
heard to the person concerned “ എന്ന് കുട്ടി ജചര്ത്തു.

Section 152 “Bar on disclosure of information” എന്നതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ടതോണ്.
ഈ മോറ്റങ്ങdോണ് ജമല്പറഞ്ഞ തീയതി മുതല് നിലവില് വന്നത്. 

 Notification30/2021 dated: 30-07-2021
Central Goods and Services Tax (Sixth Amendment)Rules 2021:-

Rule 80 Substitute ടെചയ്യടെപ്പട്ടു. Substitute ടെചയ്തത് പ്രകോരം Rule 80 തോടെഴ പറയും പ്രകോരം
മോറ്റടെപ്പട്ടു.



Section 44 ടെന്റ രണ്ടോമടെM proviso -യില് പറയുന്നവര് 

1) ഒരു ഇന്പുട്ട് സര്വ്വീസ് jിസ്ട്രിബ്യുട്ടര് (150) ഒരു TDS (deductor) ഒരു TCS (Collector), ഒരു casual
taxable person, ഒരു non resident taxable person എന്നിവടെരോഴിടെകയുddവര് എല്ലോ സോമ്പMിക
വര്ഷMിലും  section  44  പ്രകോരം  Form  GSTR  –  9  ല്  ടെതോട്ടടുM സോമ്പMിക  വര്ഷം
jിസംബര് 31 ന് മുന്പോയി portal  വഴി സമര്പ്പിജക്കണ്ടതോണ്.

Section 10  പ്രകോരം നികുതി അ�യ്ക്കുന്നവര് (composition tax payers) annual return സമര്
പ്പിജക്കണ്ടത് GSTR -9A യിലോയിരിക്കണം.

2)  എല്ലോ  Electronic  commerce  operator മോരും  (section  52  പ്രകോരം  TCS Collect  ടെചയ്യുന്നവര്)
Form GSTR -9B annual return file ടെചജയ്യണ്ടതോണ്.

3)  ഒരു ISD Tax Deductor (U/s 51), Tax Collector (U/s 52), Casual taxable persons,non resident
taxable person  എന്നിവര് ഒഴിടെകയുdd registered persons  ല് ആ സോമ്പMിക വര്ഷMില് –
aggregate turnover 5  ജകോ�ിയിലധികം വരുന്നവര്  Annual  return  കു�ോടെത self  certify  ടെചയ്ത
reconciliation statement Form GSTR -9C യില് ടെതോട്ടടുM സോമ്പMിക വര്ഷം jിസംബര് 31 ന്
മുന്പോയി Common Portal വഴി സമര്പ്പിജക്കണ്ടതോണ്.

4) Annual return -ല് (GSTR -9) ല് pragraph -4 , paragraph -5, paragraph -7
 എന്നിവയില് മോറ്റങ്ങള് ഉണ്ടോയി.

5) GSTR -9C (Reconciliation statement ) -ല്  മോറ്റങ്ങള് ഉണ്ടോയി.    

Notification 31/2021 dated 30-07-2021 

Section 44 ഒന്നോം  proviso പ്രകോരം 2020-21 വര്ഷടെM Annual return file ടെചയ്യുന്നതില്
നിന്ന് പ്രസ്തുത സോമ്പMിക വര്ഷMില് 2 ജകോ�ി വടെര  aggreagate turnover ഉddവടെര  exempt
ടെചയ്തു. 

Circular 157/2021 date: 20-07-2021

Clarification regarding extension of limitation under GST LAW in terms of Hon. Supreme Court.



Section  168A  പ്രകോരം,  GST  അധികോരികള് ന�പ്പിലോജക്കണ്ട വിവിധ  ന�പ�ികള്
ഏടെതaിലും , Taxable person പൂര്Mിയോജക്കണ്ട ചില complains -കള് എന്നിവയ്ക്കുdd  time limit
തു�ങ്ങിയവ,  സര്ക്കോര് ചില ജനോട്ടിHിജക്കഷന് വഴി  ജകോവിjിടെന്റ സോഹചര്യMില് നിര്�ിഷ്ട
തീയതകള് വടെര നീട്ടി നല്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നോല് വിവധ Application പരിഗണിച്ചുടെകോണ്ട്
ബഹു. സുപ്രീം ജകോ�തി Application no. 665/2021 SMW (C) No. 3/2020 dated 27-04-2021 ഏടെതോരു
General/ Special laws  പ്രകോരമുdd  Judicial  ജലോ  Quasi Judicial –  ജലോ ആയ ഏടെതോരു ന�പ�ി
ക്രമങ്ങളും   ജകോവിj്  പശ്ചോMലMില് മടെറ്റോരു ഉMരവുണ്ടോകുന്നതുവടെര നീട്ടി  ടെകോണ്ട്
ഉMരവോയി. 

ജമല് വിവരിച്ച 168 A  പ്രകോരമുdd സര്ക്കോര് ജനോട്ടിHിജക്കഷന് വഴിയുdd സമയപിരിധി
നീട്ടിടെകോടുക്കലുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട വി ഷയങ്ങളുടെ� ജമല്  �ി സുപ്രീം ജകോ�തി വിധി ബോധകമോജണോ
എന്നതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട സംശയങ്ങളുടെ� പുറത്തുdd  legal Opinion  അനുസരിച്ചുdd  clarification
ആണ് ഈ സര്ക്കുലോര്.

ഇത് പ്രകോരം  ബഹു. സുപ്രീം ജകോ�തിയുടെ� " Extension of time lines”-ഉമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട
വിധി , ജ�ോയിന്റ് കമ്മീഷണര്(അപ്പീല്സ്), കമ്മീഷണര്(അപ്പീല്സ്), Advance ruling-നു ജമലുdd
അപ്പീല് അധികോരി  എന്നിവര്ക്ക്  മുന്പോടെക ഒരു Quasi-Judicial  Order ന്  എതിടെര Hയല്
ടെചയ്യുന്ന അപ്പീലുകളുടെ� ജമല് മോത്രജമ ബോധകമോയിരിക്കുകയുdളു.

ജയോഗMില് വ്യോപോരി പ്രതിനിധികള് ഉയര്Mിയ സംശയങ്ങളും മറുപ�ിയും

ജചോദ്യം  1.   ജകോവിഡുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട്  ക�കള് അ�ച്ചിട്ടതിടെന്റ Hലമോയി  പല  ക�കdിലും
വdടെരയധികം  സോധനങ്ങള്ക്ക്  നോശം  സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇMരMില് തു�ര്ന്ന്  വില്പന
ന�ത്തുവോന് സോധിക്കോM സോധനങ്ങടെd എങ്ങടെന തു�ര്ന്ന് GST 
നിയമMിടെന്റ ടെവdിച്ചMില് ടെടെകകോര്യം ടെചയ്യുവോന് സോധിക്കും?

GST  നിയമം  Section  17(5)  പ്രകോരം  ജസ്റ്റോക്കിലുdd  സോധനങ്ങള് തു�ര്ന്ന്  വില്പന
ന�ത്തുവോന്  സോധിക്കോM വിധം നശിച്ചു ജപോയോല് അവടെയ '  Completely damaged goods”
ആയി  പരിഗണിച്ച്  '  stock  -ല് നിന്ന്  ഒഴിവോക്കോവുന്നതും  ആയതുമോയി  ബന്ധടെപ്പട്ട്  avail
ടെചയ്തിട്ടുdd  ഇന്പുട്ട്   �ോക്സ്  തിരിച്ച�ജയ്ക്കണ്ടതുമോണ്.(Reversal)  .  എന്നോല് ആയത്  discount
വിലയില് വില്ക്കോവുന്നത്രയും  മോത്രം  നോശം  സംഭവിച്ചതോടെണaില് ആയതിടെന അMരMില്
വിററഴിക്കോവുന്നതോണ്. ഇMരം ജകസുകdില് ഇന്പുട്ട് �ോക്സ്  Reverse ടെചജയ്യണ്ടതില്ല.

2.  GST -യില് Covid -മോയി ബന്ധടെപ്പട്ട      ഇdവുകള് (Amnesty Scheme) extend ടെചയ്യുജമോ?



ആയത് തീരുമോനിജക്കണ്ടത്, GST Councili ടെന്റ  തീരുമോനപ്രകോര Government ആണ്. Late
Fee യുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട amnesty scheme 30-11-2021 വടെര നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

3.  Amnesty scheme - ടെന്റ benefit Suo Moto cancellation ടെചയ്തവര്ക്കും ലഭിക്കുജമോ?
Suo  Moto  cancellation-ന്  വിജധയമോയവര്ക്ക്  നിലവില് ജനരടെM നിലവിലുdd  30

ദിവസMിനു പുറടെമ നിലവില് 30 ദിവസം ജ�ോയിന്റ് കമ്മീഷണര്ക്കും 30 ദിവസം കമ്മീഷണര്ക്കും
അജപക്ഷ നല്കി  Reconciliation  കോലോവധി  നീട്ടിടെയടുക്കോവുന്നതോണ്.   ഈ  കോലോവധിയും
കഴിഞ്ഞ് ജപോയിട്ടുടെണ്ടaില് Registration cancel ടെചയ്ത Date വടെരയുdd Return Hയല് ടെചയ്യുക.
അതിനു ജശഷം  restoration   ടെചയ്യുന്നതിനുജവണ്ടി  II  Appellate  Authority  ക്ക്  Appeal   Hയല്
ടെചയ്യുക. ഇMരMില് Hയല് ടെചയ്യടെപ്പടുന്ന അപ്പീല് അനുഭോവപൂര്വ്വം പരിഗണിക്കും.  എന്നോല്
ഈ പിരീjിടെല 'late fee’യുടെ� ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതല്ല.  അല്ലോMപക്ഷം പഴയ ര�ിജസ്ട്രഷന്
പ്രകോരമുdd  എല്ലോ  ന�പ�ി  ക്രമങ്ങളും  കൃത്യമോക്കിയ  ജശഷം  പുതിയ  ര�ിജസ്ട്രഷന്
അജപക്ഷിക്കോവുന്നതോണ്. 29-08-2021  ടെല ജനോ ട്ടിHിജക്കഷന് പ്രകോരം  20.03.2020  നും  31.08.2021
നും  ഇ �യില് revocation  application  സമര്പ്പിജക്കണ്ട അവസോന  തീയതി  വന്നിട്ടുdd  cancel
ടെചയ്യടെപ്പട്ട Registration കdില് revocation application file ടെചയ്യുന്നതിന്  30.09.2021 വടെര സമയം
നീട്ടി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

4.)  Covid  കോരണം  business  നിര്Mലോക്കി ജപോകുന്ന വ്യോപോരികള്ക്കുdd മോര്ഗ്ഗനിര്ജ�ശങ്ങള്
എടെന്തല്ലോം?

Cancellation   ടെചയ്യുന്ന വ്യോപോരികള് Sn  29   പ്രകോരമുdd  REG  -16  എന്ന Form  -ല്
Application ഇടുക. കൂ�ോടെത 3 മോസMിനകം GST R -10 Final Return Hയല് ടെചയ്യണം.

5.)  ഒോജരോ ഒോHീസറുടെ�യും Jurisdiction എടെങ്ങന അറിയോം? (State ആജണോ Central GST യുടെ�
കീഴിലോജണോ?)

 www.gst.gov.in എന്ന GST common portal site  ല് login  ടെചയ്ത്,  മുകdിടെല menu bar-ല്
“search Tax Payer” എന്ന Tile Select ടെചയ്യുജമ്പോള് തോടെഴ ആദ്യം കോണുന്ന Search by GST IN/UIN
Icon  ന്  ജമല് Click  ടെചയ്തു ലഭിക്കുന്ന  Slot-ല് GSTIN  type  ടെചയ്ത്  search   ടെചയ്തോല്
ഇന്ത്യയിടെലവിടെ�യുള്ള  ആdിടെന്റയും jurisdictional Officer, Return filing details  തു�ങ്ങിയ എല്ലോ
വിവരങ്ങളും ലഭ്യമോണ്. 

6.)  ഒരു supplier pay ടെചയ്യോM  Tax – ന് വ്യോപോരികള്ക്ക് credit എടുക്കോന് സോധിക്കുജമോ? Input
tax ദുരുപജയോഗം ടെചയ്ത  അMരം supplier -ന് എതിടെര എടെന്തaിലും ന�പ�ിടെയടുക്കുന്നുജണ്ടോ ?

http://www.gst.gov.in/


Section 16(2) C  പ്രകോരം ഒരു വ്യോപോരിക്ക് ഇന്പുട്ട് �ോക്സ് ടെക്രjിറ്റ് എടുക്കുന്നതിനുdd ഒരു
condition ,  supplier  outward supply   ന�Mിയതുമോയി ബന്ധടെപ്പട്ട നികുതി തുക സര്ക്കോരില്
അ�ച്ചിരിക്കണം എന്നതോണ്.

ഇMരMില് നികുതി തുക സര്ക്കോറില് അ�യ്ക്കോതിരിക്കുകയും അത് വഴി ഇന്പുട്ട് �ോക്സ്
നഷ്ടടെപ്പടുകയും ടെചയ്യുന്നവര്ക്ക് CRPC നിയമങ്ങള് അനുസരിച്ച് Cheating case file ടെചയ്യോവുന്നതും
supplier ടെ� jurisdiction officer ക്ക് പരോതി നല്കോവുന്നതുമോണ്. ഇMരMിലുdd പരോതി buyer-
ടെ� Jurisdictional  officer  ക്ക്  നല്കിയോല്,   supplier  അജ�ഹMിടെന്റ അധികോരപരിധിയില്
വരോMയോdോടെണaില് ന�പ�ി സോധ്യമോകില്ല.

7.) Refund claim  ടെചയുജമ്പോള്  ledger -ല ്  നിന്ന് കുറയുന്ന Amount ടെമോMം കിട്ടോറില്ല. അതിന്
എടെന്തaിലും ന�പ�ിയുജണ്ടോ?

ഇജപ്പോള് അMരം തുക GST PMT 03 create ടെചയ്ത് , refund നല്കുന്ന ഒോHീസര്ക്ക് തടെന്ന
ledger-ജലക്ക് re-credit ടെചയ്യുവോന് സോധിക്കും.

                                                          ഒപ്പ് 
                                              

     സംസ്ഥോന നികുതി ജ�ോയിന്റ് കമ്മീഷണര്
പകര്പ്പ്:

            കമ്മീഷണര്,  സംസ്ഥോന ചരക്കു ജസവന നികുതി വകുപ്പ്,
            അjീഷണല് കമ്മീഷണര്, സംസ്ഥോന ചരക്കു ജസവന നികുതി വകുപ്പ്,
            ശ്രീ. ജ�ോംസ് ജ�ോണ് ,സൂപ്രണ്ട്, സി.�ി.എസ്.റ്റി.             
            ശ്രീ. ബി.മനു, ടെjപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണര്  , ടെzഷ്യല് സര്ക്കിള് തിരുവനന്തപുരം.
            ശ്രീ. വി, വൈശജലന്ദ്രന് ടെjപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪ (ഇന്റലി�ന്സ്), തിരുവനന്തപുരം
            ശ്രീ.എസ്.വൈഷന്,  ടെjപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪, തിരുവനന്തപുരം
            ശ്രീമതി ടെലന .എസ്, ടെjപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪ , ടെനയ്യോറ്റിന്കര. 
            ശ്രീ. എസ്.സോബു കുമോര്, ടെjപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪  , ടെzഷ്യല് സര്ക്കിള്          
            ശ്രീ.സ�ിത്.പി.എസ്, ടെjപ്യൂട്ടി  കമ്മീഷണ൪ , ടെzഷ്യല് സര്ക്കിള്, തിരുവനന്തപുരം.   
         
            ശ്രീ.വൈവ വി�യന്                         -  ടെക.വി.വി.ഇ.എസ്
            ശ്രീ.സദോനന്ദന്                                    - �നറല്മര്ച്ചന്റ്സ്
            ശ്രീ പോപ്പനംജകോ�് രോ�പ്പന്                     - ടെക.യു.വി.എ.എസ്
            ശ്രീ. വര്ഗ്ഗീസ് വി.ടെക                - ടെസക്രട്ടറി- ടെക.എസ്.എസ്. ഐ
            ശ്രീ.മധുസുധനന് നോയര്. ബി.                - എ.ടെക.�ി.ഐ
            ശ്രീ. പരജമശ്വര്. ടെ�.jി.


